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                                        ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

    Η θέση είναι, ότι η αρχαία Ελληνική μυθολογία που μέρος της είναι οι θεοί του Ολύμπου, 
άπτεται μιάς πραγματικότητας, θεοποίησης ανθρώπων. Έτσι ο Δίας ή η Ήρα ήταν άνθρωποι, 
αλλά με εξαιρετικές ικανότητες και γνώσεις και διέθεταν εξελιγμένη τεχνολογία και 
θεοποιήθηκαν από τον απλό και αρχαίο Ελληνικό λαό. Τότε οι Ολύμπιοι θα ήταν μέρος ενός 
προηγμένου και προηγουμένου πολιτισμού ανθρώπων. Και επειδή δεν μπορώ να αποδεχτώ 
ότι η ανώτερη έμβια ύλη δημιουργήθηκε κάπου αλλού, οι Ολύμπιοι θα ήταν ο πρώτος 
προηγμένος πολιτισμός στην γη, άνθρωποι που έφθασαν την αθανασία. 

 

                                   Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

     Εάν αποδεχτούμε ότι δεν υπήρχε θερμότητα στην φύση, η λειτουργία των οργανισμών θα 
ήταν λίγο διαφορετική και ο βίος μακροχρόνιος. Μακροχρόνιος βίος στην ζωή που 
«φύτρωνε» στις όχθες του Νείλου σε υμένια (σε υμένια είναι και τα κύτταρα), όπως αναφέρει 
ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στην ιστορία του. Αλλά βέβαια οι συνθήκες θα ήταν κατάλληλες 
και σε άλλες όχθες και μέρη της γης να «φυτρώσουν» τα υμένια και να παραχθούν άνθρωποι.  

Αυτοί οι άνθρωποι λόγω του ότι ζούσαν πολλά χρόνια, αξιοποίησαν την γνώση και την 
επιστήμη και έφθασαν να νικήσουν τον θάνατο. Είναι το γένος των θεών, στους οποίους 
ανήκουν και οι Ολύμπιοι.  

     Οι Ολύμπιοι έφτιαξαν διαστημόπλοια και αποίκησαν το σύμπαν και εγκατέλειψαν την γη, 
που την χρησιμοποίησαν ως πείραμα παραγωγής ζωής, μόνο που τώρα αυτοί θα 
δημιουργούσαν τις συνθήκες και να «φυτρώσουν» τα υμένια στις όχθες του Νείλου ή αλλού.  

 

                                          ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ 

 

     Ένας νέος πολιτισμός θα αναδυθεί στην γη και στις αποικίες του διαστήματος, θα κλείσει 
η δισχιλιετία και θα επιλεγεί ο νέος αρχηγός που θα διαδεχθεί τον Κρόνο. Επικρατέστεροι 
είναι ο Δίας υιός του Κρόνου και ο Εωσφόρος υιός του τιτάνα Αστραίου και της Ηούς. 



    Η επιτροπή των σοφών των κοινοτήτων του διαστήματος, θα κρίνει ικανότερο τον Δία, για 
την θεωρία παραγωγής των στοιχειωδών σωματίων από το μηδέν, από ένα αδιάστατο σημείο 
του κενού. Ο Εωσφόρος, δεινός βιολόγος και γενετιστής, αντιδρά και καταφεύγει στον 
αστερισμό του Ωρίωνος που είχε πολλούς υποστηρικτές. Τελικά συνασπίζει τους 
υποστηρικτές του και έρχεται σε ρίξη, αλλά ακόμη πόλεμος δεν έγινε, τα όπλα τώρα θα 
παραχθούν.   

 

                                 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

    Αφού κατασκευάστηκαν πυρηνικά, βιολογικά , χημικά, ηλεκτρομαγνητικά και άλλα όπλα, 
επέρχεται η μοιραία σύγκρουση και ο πρώτος συμπαντικός όλεθρος. Ο Εωσφόρος νικιέται 
και περιορίζεται σε τρεις αστερισμούς. Ήδη δημιούργησε εγχρήματη κοινωνία ανισοτήτων 
και δικτατορία στους υπηκόους του. Με υποχρεωτική εμφύτευση τσιπ στην παλάμη και 
ενδεχόμενη έκκριση δηλητηρίων, οι οπαδοί του μετατρέπονται σε άβουλα πειθήνια όργανα 
μιάς στυγνής δικτατορίας, όπου η ανισότητα και η αδικία κυριαρχεί. 

     Η γη εξελίσσεται, φθάνει σε υψηλά επίπεδα τεχνολογίας. Όμως ο αρχηγός της ο Δάμνων 
εκπίπτει, διασπάται το ένα συνομόσπονδο κράτος. Τελικά τα τρία κράτη θα έρθουν σε ρίξη 
και ο πυρηνικός όλεθρος θα αφανίσει τον πρώτο γήϊνο πολιτισμό, των ανθρώπων που δεν 
έφθασαν την αθανασία.  

     Έκτοτε μία διαδικασία τεσσάρων πολιτισμών θα ακολουθήσει, που θα καταστραφούν . Η 
ομάδα του Εωσφόρου πάντα θα ενισχύει τις καταστροφικές τάσεις στους ανθρώπους και η 
επέμβαση των Ολύμπιων δεν μπορεί να επηρεάσει στην επιβίωση των πολιτισμών.  

     Από τις φυλές που ήταν οπαδοί του Εωσφόρου, ήταν η φυλή των Δαναών. Επειδή και 
αυτοί ήταν εκπεσμένοι, τώρα ίσως αντιλαμβάνεστε το ρητό των αρχαίων Ελλήνων, φοβού 
τους Δαναούς και δώρα φέροντας.  

 

                                       Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

    Στα χρόνια του Μωϋσή, ο Απόλλων κατέβηκε στην γη να διδάξει τους ανθρώπους και τότε 
ξέσπασε ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος. Αιτία ήταν ότι ο Απόλλων είχε αποστολή να 
επανασυγκροτήσει το έθνος των Ελλήνων και να δημιουργήσει μία εθνότητα περιτμημένων 
και συνεπώς πειθαρχημένων , το έθνος των Εβραίων όπως ονομάστηκε. Προορίζονταν τα δύο 
έθνη να συνεργαστούν και με την αλλαγή της δισχιλιετίας και την εισδοχή του αστερισμού 
των ιχθύων πάνω από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, ώρα 12 βραδινή.  

     Ο Εωσφόρος νικήθηκε ολοκληρωτικά, κατέπεσε στην γη και σκοτώθηκε (ανάδειξαν άλλο 
αρχηγό), καταστράφηκαν τα διαστημόπλοια και οι μηχανισμοί που έφερναν αθανασία.  

     Το έθνος των Εβραίων παρόλη την καταγωγή του από την πολιτική του Απόλλωνα, 
αποσκίρτησε και πολλοί ιερείς του με την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος, θα αποδεχτούν την 
επιρροή και την ηθική του Εωσφόρου και θα εξαπολυθούν να διοικήσουν την γη. 



     Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί προετοίμασαν το έδαφος, οι Εωσφοριστές ελέγχοντας τους 
Πέρσες τελικά εκστρατεύουν να υποτάξουν και την Ελλάδα.  

     Ο Αριστοτέλης διδάσκει τον νεαρό Αλέξανδρο και αυτός εκστρατεύει ενάντια στους 
Πέρσες. Η αχανής Ελληνική Αλεξανδρινή αυτοκρατορία, δεν μπορεί να διοικηθεί από τους 
λίγους Έλληνες και ο Αλέξανδρος επιχειρεί την επιμειξία Περσών και Ελλήνων. Όμως το 
νεαρό της ηλικίας του , οδηγεί στο να παρακούσει τα μαθήματα του Αριστοτέλη και 
παντρεύεται τις δύο κόρες του θανατωθέντος Δαρείου. Αυτές μυημένες στα μυστήρια του 
Εωσφόρου τον δηλητηριάζουν και η επιπολαιότητα του Αλέξανδρου με τον θανατό του 
ματαιώνει την ένωση της γης και η δισχιλιετία πλέον θα φέρει αναγκαστικά την 
Εβραιοποίηση του Έλληνα Ιησού, που λόγω της ρωμαϊκής επιβολής, ματαιώνει  μία ειρηνική 
και ενωμένη γη και αυτός ανήμπορος θα δημιουργήσει τα κοινόβια, μήπως αυτά επιφέρουν 
κοινωνική ειρηνική μεταβολή και ενότητα της γης. 

     Όμως ήταν πολλοί αυτοί που τον επέβαλαν σαν μεσσία και η γη θα περιμένει την νέα 
δισχιλιετία, όπου μεθοδεύεται πλέον η σιωνιστική δικτατορία του Εβραίου τραπεζίτη. 

 

                                             Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΔΑΝΑΩΝ 

 

     Στον δεύτερο συμπαντικό πόλεμο, δεν συμμετείχαν οι Δαναοί. Η τύχη τους αγνοείται και 
πιθανολογείται ότι αποίκισαν άγνωστες περιοχές του σύμπαντος. Όπως αντιλαμβάνεστε αν 
έγινε έτσι, αυτοί θα παραμένουν εκπεσμένοι.  

 

                     ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 

 

     Οι Ολύμπιοι δεν κατεβαίνουν στην γη, οι εξοπλισμοί και οι αντιθέσεις των ανθρώπων 
τους κρατούν μακριά. Περιμένουν την εξέλιξη, μήπως και αναταθούμε και επιβιώσουμε. 

     Στρατιωτικοί δορυφόροι παρατηρούν διαστημόπλοια σε μακρινές περιοχές και υπάρχει 
πεποίθηση ότι είναι των Ολυμπίων. Όμως τελευταία παρατηρήθηκαν διαφορετικά και 
παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα συγγραφής αυτού του άρθρου και ανακοινώσεων από το site. 
Και αυτά αποχώρησαν και εικάζεται ότι ανήκουν στους Δαναούς.  

 

                                         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι τα διάστημόπλοιά των, δεν ξεπερνούν την ταχύτητα 
του φωτός και είναι πιθανόν και οι Ολύμπιοι να μην εφήυραν την τεχνική βαρύτητα που 
οδηγεί σε υπερφωτεινές ταχύτητες. Το βέβαιο είναι ότι δεν έφθασαν την κοσμοθεωρία του 
συγγραφέα ΤΟ ΙΔΙΟΝ, που εξηγεί πως παράγεται η βαρύτητα. Αν παρήγαγαν τεχνητή 
βαρύτητα θα ήταν προϊόν συμπτωματικών πειραμάτων, αλλά μάλλον δεν την παρήγαγαν. Τα 



διατημόπλοια που πιθανόν ανήκουν στους Δαναούς, αποκάλυψαν ότι είναι εγκλωβισμένα σε 
υποφωτεινές ταχύτητες.    


